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Alneembaar voor het verwisselen
van papier ot pennen.
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Tnnspofteen het papiet

Uerdraait de penhouder zo dat
de gewenste kleur pen wordt gebruikt.



a voordat u de ATART 1o2o
! Kleurenprinter aansluit. schakelt

u alle onderdelen van uw ATARI
Computersysteem uit.

4!l Steek de kleine steker van de3 adapter in de met pWR
gemerkle aansliitbus achterop de
Printer. Steek de netsteker (van de
netspanningsadapler) in een wand-
contactdoos-

a Steek het ene uiteinde van de
tI verbindingskabel in de met
PERIPHERAL gemerkte connector
van uw ATARI Computer.

, Steek het andere uiteinde van.l de verbindingskabel in een van
de 13-polige conneclor achterop de
printer; het maakt niet uit welke
connector.

{ Neem de afdekkap weg doorI hem iels naar achteren te
schuiven.

Draai de papierrol rustig naar uI toe tot het papier tevoorschijn
komt. Zorg ervoor dat het papier
onder de beide messing aandruk-
rolletjes doorloopt. Het papier-
transport kan alleen goed werken als
het papier onder deze rolletjes
doorloopt.

Licht de papierhouder uit de
sleuven en schuil de rol papier

op de papierhouder. Leg de rol
papier zolang even achter de printer.
Knip de voorrand van het papier glad
en recht af. Zorg ervoor dat het
papier vanal de onderkanl van de rol
wordt aangevoerd.

Steek de voorrand van het papier in
de metalen sleul onderin het
papiercompartiment.



rA Schakdl de orinter in door de
3 xnop POWER in te drukken.
Het signaallampje licht nu op en de
printer begint automatisch hel
testpatroon af te drukken.

Zodra het testpatroon klaar is
drukt u de knop PEN in. (Merk

op dat als deze knop langer dan drie
seconden wordt ingedrukt gehouden,
de penhouder naar de uitgangs-
positie terugkeert en het testpatroon
van vier vierkanties opnieuw begint af
te drukken). De penhouder beweegt
nu naar de rechterkant voor het
ervangen van pennen.

.a OD de oenhouder is aan-.l gdgereh welke kleur pen in
welke uitsparing gestoken moet
worden. Neem de beschermdop van
de pen en steek hem voorzichtig zo
in de uitsparing van de penhouder
dat hij op zijn plaats vastklikt. Zorg
ervoor dat de punt van de pen door
de uitsparing in het zilverkleurige
wieltje steekt.

E ls de eerste pen aangebracht,
iD Oan drukt u ie t<nop'COLOR in.
De penhouder keert terug naar de
uitgangspositie, draait door naar de
volgende uitsparing en verplaatst zich
dan naar de rechterkant \oor het
aanbrengen van de volgende pen.
Steek de volgende kleur pen, zoals
aangegeven, in het zilverkleurige
wieltje.

Schakel de printer uit door de
knop POWER in le drukken, en

druk hem nog eens in om de prinler
weer in te schakelen. De printer zal
daarop het testpatroon ardrukken.
ZUn alle pennen goed aangebracht,
dan worden er vier vierkantjes
getekend; een voor elke kleur.

A Herhaal deze handelinoen tot
lD alle pennen ziin aanqe6racht.

Na het aanbrengen van de
pennen drukt u de knop PAPER

in om de penhouder naar de
uitgangspositie te laten terugkeren.



Telkens wanneer de printer wordt
ingeschakeld u,ordt er automatisch
een testpatroon van vier vierkanties
afgedrukt; een \oor elk van de vier
kleuren. De bedoeling van het
testpatroon is te bepalen of de printer
naar behoren werkt en om de
toestand van de pennen te'beoordelen. Vindt u dat een van de
kleuren te vaag is, dan moet die pen
worden vervang€n en wel als volgl:

a Neem de atdekkap weg en
I schakel de printer in door de

knop POWER in te drukken. Het
signaallampie licht nu op.

a Trek de gekartelde, wifle ptastic
I penuitur€rper (uiterst rechts in
de hoek) \oorzichtig naar u toe. De
pen wipt nu uit de uitsparing
omhoog. Neem de oude pen eruit en
zet er een nieuwe voor in de plaats
door die \oorzichtig in de uitsparing
vast te klikken.

A ls de nieuwe pen aangebracht,rf dan draait u de penhouder door
naar de volgende te v€rvangen pon
door de knop COLOR in te drukken,
en u herhaalt handeling 3.

E Ziin de nodige pennen ver-
J vangen, dan drukt u de knop
PAPER in. De p€nhouder keert terug
naar de uilgangspositie en de printer
herval zijn normale [€rking.

Druk de knop PEN van de
printer in. De penhouder

verplaatst zich nu naar de
rechterkant voor het vervangen van
de pen. (Merk op dat als deze knop
langer dan drie seconden wordt
ingedrukt gehouden, de penhouder
naar de uitgangspositie terugkeert en
het testpatroon van vier vierkantjes
begint a, te drukken). Druk de
kleurkeuzeknop COLOR in om de
penhouder door te draaien naar de
kleur die moet r,rorden ---/
vervangen.



De ATARI 1020 Kleurenprinter kan 13
verschillende handelingen uit\r'oeren
waarvan een aantal in de TEKST-
funktie en een aantal in de
GRAFISCHE funktie. U kunt er
computerkunst mee maken, maar
ook tabellen, overzichten o, grafieken
voor rapporten. Voorts kunt u
diezelfde rapporten ook accentueren
met koppen of inschriften in een van-e 64 verschillende letterformaten. Of

rn schaalverdelingen voorziene X-
en Y-assen tekenen voor gemakkeliik
leesbare grafieken. Alvorens u dit
gaat proberen moet u echter:

60-
5@-
qo-
3A-
20-
lo-

a Uwtelevisie-ontvanger
I inschakelen.

aD Een ATARI RASIC cassette in de
Z cassettesleul van uw ATARI
Computer steken (alleen voor ATARI
400 en -800 Computers) tenzij BASIC
vast in uw computer is onder-
gebracht, zoals bij de 600X1, 800X1
en 1450 XLD.

Verschijnt daarop de READY-
prompt, dan schakelt u de

printer in door de knop POWER in te
drukken. De printer begint dan
automatisch het testpatroon te
tekenen.
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De ATARI 1020 Kleurenprinter werkt
met twee funkties: een TEKST-funktie
en een GRAFISCHE funktie.

Voordat u een ot andere handeling
met de printer kunt uitvoeren moet u
de computer opdragen de printer te
'bpenen'1 Daaruoor typt u in:

OPEN # (en een waarde van
1 Um 4,8,0,"P:"

Achter het nummersymbool (#) kunt
u een willekeurige waarde van 1 Um
7 invoeren. Wel moet dat getal verder
in alle afdruk-commando's die u voor
een bepaald programma gebruiK,
h'etzelfde blijven. Bii de toelichting
van alle \rcorbeelden in deze
gebruiksaanwUzing ttordt het getal 2
gebruikt. ls de printer geopend, dan
wordt de GRAFISCHE lunktie
gekozen door in le typen:

PR.#;"ESC ESC CTRL G

(Voor CTRL G houdt u de CTRL-toets
ingedrukt terwiil u G intypt.)

Opmerking \/oor de programmeur:
Laat u een lijst voor een door u
geschreven programma aldrukken
(LlsT), dan wordr de GRAFISCHE
lunktio als volgt aangegevon:

PR.#2i"'

om vanuit de GRAFISCHE lunktie
naFr de TEKST-funktie terug te keren
typt u in:

PR.#2i',Ai',
<r,,

zm
CLI uLu

<rE
z:l



Met de ATARI 1020 Kleurenprinter
kunt u mel 20, 4O ol 80 karakteIs per
regel afdrukken. De \€rschillende
karakterbreedten kunnen worden
gebruikt \rcor het aanduiden van
verschillende soorten data of delen
van tekeningen.

Tenzu u de geu,enste breedte anders
opgeeft, drukt de printer teksten
automatisch m6t 40 karakters per
regel at.

Om de printer 20 karakers p6r regel
te laten aldrukken typt u in:

PR.#2;"ESC ESC CIRL P"

ryoor LTRL P houdt u de CTBL-roets
ingedrukt terwiil u P intypt.)

Wilt u ovsrgaan naar 80 karaKers
per regel, dan typt u in:

PR.#2;"ESC ESC CrRL S"

(Voor CTRL S houdt u de CTRL-toets
ingedrukt terwiil u S intypt.)

Om weer terug te keren naar 40
karakters per regel typt u in:

PR.#2;"ESC ESC CTRL N"

(Voor CTRL N houdt u de CTRL-toets
ingedrukt terwijl u N intypt.)

De karakters kunnen in 64
\€rschillende formalen l^Iorden
algedrukt. Om het formaat in te
stellen kiest u eecit de GRAFISCHE
funktie en vervolgens typt u in:

PR.#2;"S (en 6en waarde \ran
0 Um 63)"

Daarna keert u terug naar de TEKSr-
tunktie. Alle teksten die u nu in\roert
[orden in het gekozen lormaat
afg6drukt.
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Over het algemeen drukt de ATARI
, 1020 ook de karakters at die u op het

toetsenbord van de computer intypt.
Er zijn echter enkele uitzonderingen,
waarmee u een aantal bruikbare
karakters kunt afdrukken die niet op
het toetsenbord voorkomen.
Met BASIC kunt u die internationale

', karaklers laten aldrukken door het
\ volgende korte programma in te
\ oeren:

\ 10 0PEN#2.8.0."P:"
\ zo PR.#2;"ESC Esc crRL w"
\ Om bij gebruik van BASIC het
\ atdrukken van de internationale
\ karakters te onderdrukken
\ typt u in:

\ PB.#2;"ESC ESC CTBL X"



De penhouder keert naar ziin
uitgangspositie (HOME) terug als u
intypt:

PR.#2i'H"

Het commando dat de printer
opdraagt van kleur te \€randeren
(CHANGE COLOR) luidt:

PR.#Zi'C (en een waarde van
0 Um 3)"

Deze commando's ziin vooral nuttig
als u een programma schrijft waarin
een combinatie van de mogeliik-
heden van de printer u/ordt gebruikt.

De 1020 Kleurenprinter kan zo,vel
getrokken lijnen als streeplijnen
tekenen. De streepjes kunnen
verschillende lengten hebben. Deze
mogelijkheid is vooral handig bij het
maken van werktuigbouwkundige
tekeningen ot geometrische figuren.
TenzU u de printer opdraagt een
streepliin te tekenen zal hii
automatisch een ononderbroken lUn
trekken. Om de printer een streepliin
te laten tekenen typt u in:

PR.#2i'L (en een waarde van
l Um 15)"

Om rveer een onondgrbroken liin te
laten trekken typt u in:

PR.#2;"LO

BU ontvangst van het DRAW-
commando zal de printer een liin
(getrokken of gestreept) trekken
vanuit de co6rdinaten 0,0 naar het
punt waarvoor u de codrdinaten X en
Y in\,oert. Met deze mogolUkheid kunt
u duidelUke, nauwkeurige
diagrammen, tabellen of grafieken
tekenen. ln combinatie met de
andere be!,verkingen kunt u \r'erdgr
grafische patronen tekenen.

De waarde van X mag van 0 tot 480
bedragen, die van Y n -999 tot
999. Het commando voor tekeken
(DRr[ /) luidt:

PR.#2:"DXY"

Door bU een teken{ommando (of
een ander GRAFISCH-commando)
een reeks van meerdere XY-
waarden op te garen kunt u de

printer meerdere beurerkingen
achter elkaar laten uit\roeren.

Biivoorbeeld:

PR.#2i'OX1y1)<2:ei
X3,Y3;X4Y4;"

Voert u binnen een
dergeli.ike string

meerdere verschillende
commando's in, dan
moet tussen de opeen-'

\olgende commando's
een sterretie (.) worden
getypt. Biivoorbeeld:

PR.#2;"DXY.MXYtX,Y"



Om de printer te initialiseren - wat
wil zeggen dat u hem opdraagt voor
alle volgende bewerkingen de
momentele positie van de pen als de
coordinaten 0,0 te beschouwen -typt u in:

PR.#2,'1"

Net als bij het tekenen met DRAW
vooralgaande door een commando
tot initialiseren, wordt bii RELATIVE
DRAW begonnen vanuit de
momentele positie van de pen. Om
die bewerking uit te voeren typt u in:

PR.#2;'UXY"

Het commando MOVE is gelijk aan
DRAW behalve dat tijdens het
verplaatsen van de penhouder naar
de opgegeven X- en Y-co<irdinaten,
de pen wordt opgetild. Om de printer
het commando MOVE te laten
uitvoeren typt u in:

PR.#2;"MXY"



RELATIVE MOVE werkt op dezelfde
wi.ize als RELATIVE DRAW, behalve
dat tijdens de verplaatsing naar de
nieuwe coordinaten de pen wordt
opgetild. Om deze bewerking uit te
voeren typt u in:

PR.#2;"RXY"

Door een aantal commando's
gecombineerd te gebruiken kunt u de
printer naar verschillende plaatsen op
het papier laten bewegen en
horizontale, vertikale en gekromde
lijnen trekken of schritttekens
neerzetten.

Hiermee kunt u X- en Y-assen
tekenen, maar u kunt ook aangeven
welke schaalverdeling langs de assen
moet worden afgedrukt, en welke
atstand de schaalverdelingsstrepen
onderling moeten hebben.
Bijvoorbeeld:

PR.#y, "'X2,'t1,53"

L geett het aantal
schaalverdelings-
strepen

geeft de alstand
tussen de schaal-
verdelingsstrepen

geett aan waar de
X-as moet worden
getekend

Om alleen de Y-as at te drukken
wordt na het X-commando het cijfer 0
ingetypt.'Elk cijfer anders dan 0
draagt de printer op de X-as af te
drukken. Zo zal bijvoorbeeld het .
commando

De commando's voor X- en Y-as
moelen wel op alzonderlijke
programmaregels worden ingevoerd.

P R.#2 : "X0,50,1 0" 
"..--udvo''Rcrrlr *r'r t"lrD'

de y-as met de aangegeitF't" '* t''/"'r4'
schaalverdeling afdr-uk-ken. O



Met de ATARI 1020 Kleurenprinter
kunt u tekstkaraliters in vier
verschillende richtingen afdrukken -een handige mogelukheid om er do
\r'erschillendo kwadranten ol agsen
van grafieken en kolommen \ran
tabellen mee aan te ge\ren. Om deze
handeling uit te laten \oeren typt u
tn:

PR.#2;"Q (en een waarde \,an
0 Um 3)"

Venolgens voert u de tekst in die u
wilt laten afdrukken, bii\roorbe€ld als:

PB.#?i'P (96\,olgd door de
gsfienste tekst)"

Het Prommando na het
aanhalingsteken geett de printer aan
dat altanumerieke karakters in de
GRAFISCHE funktie mo€ten rvorden
gedrukt. De tekst wordt afgedrukt in
de richting die o/ereonkomt met de
door u gekozen waarde.
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Onderstaand volgt een overzicht van
procedures in het geval dat u met uw
printer problemen ondervindt.

Wat moet ik doen als mijn
printer bii het inschakelen niet

automatisch het testpatroon van vier
vierkantjes tekent?

ll Controleer of het signaallampje
A wet brandt. Als oat 

-niet 
uranbi,

conlroleer dan of de adapterkabels
goed op wandcontacldoos en printer
zijn aangesloten.

De afdruk is te licht en wazig.
wat ging er verkeerd?

Waarschiinlijk moeten de
pennen vervangen worden.

Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk
"Vervangen van Pennen" in deze
gebruiksaanwijzing.

lk wil een aantal grote letters
afdrukken. Als ik echter het

commando PR.#2;"S45" geel drukt
de printer S45 af. Waarom?

U werkt nog in de TEKST-
funktie. U moet eerst naar de

GRAFISCHE lunktie teruggaan en
veruolgens het commando geven om
het karakterformaal in te slellen.
Daarna typt u in PB.#2;'A' waarmee
u terugkeert naar de TEKST-funktie.
Nu vr/ordt de tekst wel in het te\oren
gekozen formaat afgedrukt.

ln de GRAFISCHE funktie heb
ik het volgende commando

ingevoerd om te tekenen:

P R. # 2i' O24O,24O: M0,0: D50,280"

Waarom voert de printer wel het
eerste commando uit, maar slaat hij
de rest over?

A 5,""1 "jl,'Js^'ffi:ra;:*:,, o
als verschillende opeenwlgende
commando's door een sterretje (')
van elkaar gescheiden zijn. Typt u in:

P R. #2i' D240,240'M0,0'D50,280"

dan zal de printer die drie
opeenvolgende commando's wel
ult\roeren.
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